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КРАТКА ОБОСНОВКА

Повечето хора почти не могат да си представят живот без банкова сметка днес. 
Банковата сметка е истинско изискване във връзка със способността за участие в 
обществения и икономическия живот. Без достъп до основни банкови услуги, 
ежедневният живот е труден и скъп. Предимствата на безналичните трансакции станаха 
все по-осезаеми, като те носят конкретни ползи на гражданите и на публичната 
администрация. Банковите преводи на заплатите и плащането на сметките за 
електричество, газ или вода се превръщат в истинско предизвикателство при липсата на 
банкова сметка. 

Според Световната банка в ЕС има 58 милиона граждани, които не притежават 
платежна сметка. Много хора имат трудности при откриването на платежна сметка.  
Съществуват различни причини за отказ за откриването на банкова сметка. Не във 
всички държави членки е гарантиран широк достъп до банкови клонове или 
терминални устройства АТМ (АТМ), което възпрепятства европейските граждани от 
възможността да се радват на ползите от финансовите услуги. Освен това 
неплатежоспособността може да бъде причина, поради която банките да отказват на 
потребителите достъпа до платежна сметка за основни операции. В допълнение към 
това, пребиваващите в ЕС, които са много мобилни поради естеството на своята работа 
и дейности като студенти, сезонни или командировани работници, както и работници в 
малки и средни предприятия, могат да бъдат възпрепятствани да си открият банкова 
сметка поради липсата на постоянен адрес в държавата членка, на чиято територия се 
намира доставчикът на платежни услуги. Осигуряването на мобилност в рамките на 
Европейския съюз трябва да остане обща цел на държавите членки. Достъпът до 
банкова сметка като всеобщо право за всички граждани в Европейския съюз, 
включително уязвимите групи, представлява важен принос към осъществяването на 
тази цел. 

Потребителите без банкова сметка просто са изключени от ползите на вътрешния 
пазар. Липсата на достъп до платежна сметка възпрепятства потребителите от 
презграничното закупуване на стоки или закупуването им онлайн. Изключително 
важно е значението на подходящите решения, целящи да не изключват потребителите 
от ежедневието и новите технологични промени. В доклада на Марио Монти през 2010 
г., както и в Акта за единния пазар І, приет от Комисията през 2011 г., вече се заяви, че 
достъпът до банкова сметка е важно изискване за гладкото функциониране на 
европейския вътрешен пазар. Потребителите трябва да са в състояние да извличат 
ползи от онлайн пазарите, новите технологични изобретения и по-евтините услуги и 
цени. Най-накрая, след намесата на Европейския парламент с доклад по собствена 
инициатива през 2012 г. (2012/2055(INI)), Комисията представи законодателно 
предложение.

Не е важно само проправянето на пътя за възможността за поддържане на сметка. 
Внасянето на прозрачност и яснота в банковите такси продължава да бъде главен 
приоритет, за да могат потребителите да правят сравнение и осведомен избор относно 
доставчика си на банкови услуги. В същото време е от особено значение потребителите 
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да имат възможност да прехвърлят банковата си сметка, с оглед на това да се защити 
икономическият интерес на потребителя и да се насърчи разумна конкуренция между 
доставчиците на банкови услуги на един истински единен пазар. Предишните 
инициативи на европейско равнище като директивата за платежните услуги 
(2007/64/EО) и неотдавнашният регламент относно единната зона за плащания в евро 
(SEPA / 260/2012) вече подобриха възможностите на доставчиците на платежни услуги 
в презграничните операции. Много европейски потребители се ползват от по-бързи 
плащания и по-евтини трансакции. Допълнителна стъпка е възможността за 
съпоставяне на финансовите услуги, която улеснява потребителите да вземат 
информирани и задълбочени решения. Един по-бърз процес на прехвърляне ще насърчи 
по-ниски цени и увеличаване на качеството на финансовите продукти, предоставяни на 
потребителя. Подкрепата за свободен и осведомен избор на потребителите и 
улесняването на мобилността на ползвателите е от ключово значение за 
функционирането и доизграждането на единния пазар. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

да определят най-представителните 
платежни услуги, за които се събират 
такси или които се предлагат 
безплатно на национално равнище.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси на национално равнище, 
наред със съответните термини и 
определения, Комисията следва да ги 
прегледа, за да определи, посредством 
делегирани актове, услугите, които са 
общи за мнозинството от държавите 
членки, и да предложи стандартизирани 
на равнището на ЕС термини и 
определения за тях.

(14) След като националните 
компетентни органи изготвят 
предварителни списъци с най-
представителните услуги, за които се 
събират такси или които се предлагат 
безплатно на национално равнище, 
наред със съответните термини и 
определения, Комисията следва да ги 
прегледа, за да определи, посредством 
делегирани актове, услугите, които са 
общи за мнозинството от държавите 
членки, и да предложи стандартизирани 
на равнището на ЕС термини и 
определения за тях.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че най-малко един 
уебсайт за съпоставяне на такси е на 
разположение на потребителите на 
съответната им територия. Уебсайтовете 
за съпоставяне на такси могат да бъдат 
поддържани от компетентните органи, 
други публични органи и/или 
акредитирани частни оператори. 
Държавите членки следва да създадат 
схема за доброволна акредитация, чрез 
която частните оператори на уебсайтове 
за съпоставяне на такси да могат да 
кандидатстват за акредитация в 
съответствие с определени критерии за 
качество. В случай че не бъде 
акредитиран уебсайт, поддържан от 
частен оператор, уебсайтът за 
съпоставяне на такси следва да бъде 
създаден от компетентен орган или от 
друг публичен орган. Създадените по 
този начин уебсайтове също трябва да 
отговарят на критериите за качество. С 
цел да се улесни прегледът на 
таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги в 
Европейския съюз, Комисията следва 
да създаде актуален, независим, 
точен, надежден и удобен за ползване 
от потребителите портал, 
предоставящ всички препратки към 
акредитираните уебсайтове за 
съпоставяне на такси в съответните 
държави членки.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Широко разпространена е 
практиката доставчиците на платежни 

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

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

Or. en
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
гарантират, че най-малко един 

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

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

Or. en

Обосновка
Тъй като платежните сметки за основни операции като цяло трябва да се предлагат 
безплатно или срещу малка такса, докладчикът избра формулировката „номинална 
такса“, за да определи символична, много ниска такса. Изразът „разумна такса“ е 
твърде неясен и дава поле за искане на по-висока такса от предвиденото.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) На потребителите следва да се 
гарантира достъп до широка гама от 

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

основни платежни услуги. Извън този 
списък от основни услуги банките могат 
да прилагат обичайно начисляваните 
такси. Услугите, свързани с основните 
платежни сметки, следва да включват 
възможността за внасяне и теглене на 
пари. Потребителите следва да могат да 
извършват основни платежни операции 
като получаване на доходи или 
социални плащания, плащане на сметки 
или данъци и покупка на стоки и услуги, 
включително чрез директен дебит, 
кредитен превод или платежна карта. 
Услугите следва да дават на 
потребителите възможност за 
закупуване на стоки и услуги по 
интернет, както и за даване на платежни 
нареждания чрез системата за онлайн 
банкиране на доставчика на платежни 
услуги, ако той разполага с такава. 
Платежните сметки за основни 
операции обаче не следва да бъдат 
ограничени само до онлайн използване, 
тъй като това би създало пречки за 
потребителите, които нямат достъп до 
интернет. По платежните сметки за 
основни операции потребителите не 
следва да имат достъп до услуга по 
овърдрафт. Държавите членки могат 
обаче да дадат възможност на 
доставчиците на платежни услуги да 
предлагат буферни инструменти за 
кредитиране за много малки суми по 
платежните сметки за основни 
операции. Не би трябвало да има 
ограничения по отношение на броя на 
операциите, които ще бъдат 
предоставени на потребителя по 
конкретната тарифа за платежната 
сметка за основни операции, 
доколкото той използва тази сметка 
за лични нужди.

Or. en
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Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

k) „такси“ означава всички евентуални 
разходи, свързани с платежната 
сметка, включително овърдрафт, 
глоби и лихви по кредитни карти, 
които потребителят дължи на 
доставчика на платежни услуги за 
предоставянето на платежни услуги или 
за извършването на операции по 
платежна сметка;

Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „кредитен превод“ е национална или 
презгранична платежна услуга за 
заверяване на платежна сметка на 
получателя посредством една или 

o) „кредитен превод“ е платежна услуга 
за заверяване на платежна сметка на 
получателя посредством една или 
няколко платежни операции, 
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няколко платежни операции, 
извършвани по платежна сметка на 
платеца от доставчика на платежни 
услуги, който води платежната сметка 
на платеца, въз основа на дадено от 
платеца разпореждане;

извършвани по платежна сметка на 
платеца от доставчика на платежни 
услуги, който води платежната сметка 
на платеца, въз основа на дадено от 
платеца разпореждане;

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Списък на услугите, свързани с 
платежната сметка, за които се 
събират такси на национално равнище, 
и разпоредби за стандартизирана 
терминология

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
20, съставят предварителен списък на
всички услуги, свързани с 
платежната сметка, за които се 
събират такси на национално равнище. 
Списъкът съдържа стандартизирани
термини и определения за всяка от 
включените в него услуги. Всяка услуга 
има само едно наименование.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
компетентните органи вземат 
предвид услугите, които:

заличава се

(1) са най-често използвани от 
потребителите във връзка с техните 
платежни сметки;
(2) носят най-висок единичен разход 
за потребителите;
(3) носят най-големи общи разходи за 
потребителите;
(4) носят най-голяма печалба за 
доставчиците на платежни услуги за 
една услуга;
(5) носят най-голяма обща печалба за 
доставчиците на платежни услуги.
С цел да бъдат подпомогнати 
компетентните органи ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24 за 
определяне, въз основа на 
представените съгласно параграф 3 

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

предварителни списъци, на 
стандартизирана терминология на 
равнището на ЕС за услугите, свързани 
с платежната сметка, които са общи 
най-малко за мнозинството от 
държавите членки. Стандартизираната 
терминология на равнището на ЕС 
включва общи термини и определения 
за общите услуги. Всяка услуга има 
само едно наименование.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Доставчиците на платежни 
услуги не събират никакви такси, 
които не са посочени в документа с 
информация за таксите.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) предварително уведомление 
относно възможни промени или 
увеличения на таксите, които ще 
бъдат начислени през следващия 
период.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
информацията за своите договори и 
услуги доставчиците на платежни 
услуги използват в съответните 
случаи термините и определенията, 

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

на услугите по член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква a а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) ясно разкрива техните 
собственици и размер на 
финансиране;

Or. en

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. С цел да се улесни прегледът на 
таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги в 
Европейския съюз, Комисията създава 
актуален, независим, точен, 
надежден и удобен за ползване от 
потребителите портал, предоставящ 
всички препратки към 
акредитираните уебсайтове за 
съпоставяне на такси в съответните 
държави членки.

Or. en
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. До края на 2018 г. се разработват и 
европейски уебсайтове за съпоставяне 
на таксите, начислявани от 
доставчиците на платежни услуги за 
услугите, които се предлагат в 
различните държави членки по 
отношение на платежните сметки.
До тази дата Комисията създава 
публичен европейски уебсайт за 
съпоставяне на таксите, поддържан 
в сътрудничество с ЕБО.
До тази дата Комисията разработва 
също така, посредством делегиран 
акт в съответствие с член 24, схема 
за доброволна акредитация на 
частните европейски уебсайтове за 
съпоставяне на таксите. За да 
получат акредитация, поддържаните 
от частни оператори европейски 
уебсайтове за съпоставяне на такси 
спазват всички условия, изброени в 
параграф 2. Комисията запазва 
правото си да откаже или да отнеме 
акредитацията на частните 
оператори в случай на неспазване на 
задълженията, посочени в параграф 2.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Комисията създава и 
непрекъснато актуализира единен 
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портал с цел предоставяне на 
препратките към акредитираните 
уебсайтове за съпоставяне на 
таксите във всяка държава членка и 
на европейско равнище.
Този портал предоставя на 
потребителите и речник на 
стандартизираната терминология на 
Съюза, приета в съответствие с 
член 3, както и насоки за 
трансграничното прехвърляне на 
платежни сметки.
Порталът също така предоставя 
публичен и лесен достъп до списъка, 
както и до контактите на 
различните национални 
компетентни органи, посочени в 
член 20.

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Потребителят може да закупи 
отделно услугите, които не са 
включени в платежната сметка за 
основни операции, съгласно 
определеното в член 16.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Доставчиците следва освен това 
да имат свободата да предлагат 
кредитни продукти, под формата на 
отделни услуги, на клиенти с 
платежни сметки за основни 
операции, когато това е 
целесъобразно. Достъпът до 
платежна сметка за основни 
операции или нейното използване не 
се ограничава по никакъв начин, нито 
се обуславя от закупуването на 
такива услуги или продукти.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на прехвърлянето 
между доставчици на платежни 
услуги на национално равнище, 
държавите членки могат да запазват 
или установяват разпоредби, които се 
отклоняват незначително от 
посочените в член 10, ако това води 
до ефикасни резултати, които 
несъмнено са в интерес на 
потребителя.

Or. en

Обосновка

На държавите членки, които разполагат със системи за услуги по прехвърляне на 
платежни сметки, които са по-ефикасни, трябва да се разреши да запазят своите 
системи.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпраща на приемащия доставчик a) предоставя на потребителя 
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на платежни услуги и на потребителя 
(при изрично отправено от него 
искане в съответствие с параграф 2)
списък, съдържащ всички нареждания 
за периодични кредитни преводи и 
всички директни дебити, съгласието за 
които се съхранява при банката на 
платеца;

изчерпателен списък, съдържащ 
всички нареждания за периодични 
кредитни преводи и всички директни 
дебити, съгласието за които се 
съхранява при банката на платеца, и 
иска потвърждение за прехвърлянето 
им към приемащия доставчик на 
платежни услуги;

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в срок от седем календарни дни 
съставя посочените от потребителя 
нареждания за периодични кредитни 
преводи и ги изпълнява от датата, 
посочена в разрешението;

a) в срок от седем работни дни съставя 
посочените от потребителя нареждания 
за периодични кредитни преводи и ги 
изпълнява от датата, посочена в 
разрешението;

Or. en

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки гарантират, че 
прехвърлящият доставчик на платежни 
услуги не събира такси от потребителя 
при закриването на платежната сметка 
при него. Член 45, параграф 2 от 
Директива 2007/64/ЕО се изменя по 
съответния начин.

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
евентуалните такси, начислявани на 
потребителя от прехвърлящия или 
приемащия доставчик на платежни 
услуги за всяка от услугите, предвидени 
в член 10, с изключение на посочените 
в параграфи 1 — 3, са подходящи и 
съответстват на действителните 
разходи на доставчика на платежни 
услуги.

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

Or. en

Изменение 39

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

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

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

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
потребителите, пребиваващи законно в 
Съюза, не са обект на дискриминация 
въз основа на своята националност или 

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

местопребиваване или други причини, 
когато подават искане за откриване на 
платежна сметка или се опитват да 
открият и използват платежна сметка в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Право на достъп до платежна сметка
Всички законно пребиваващи в 
Европейския съюз лица се ползват от 
правото на достъп до платежна 
сметка за основни операции 
безплатно или най-много срещу 
номинална такса.

Or. en

Обосновка

Тъй като платежните сметки за основни операции като цяло трябва да се предлагат 
безплатно или срещу малка такса, докладчикът избра формулировката „номинална 
такса“, за да определи символична, много ниска такса. Изразът „разумна такса“ е 
твърде неясен и дава поле за искане на по-висока такса от предвиденото.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

платежни сметки, обхващайки най-
малко услугите, изброени в член 16, 
параграф 1, като неразделна част от 
тяхната обичайна стопанска 
дейност.

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 45

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

а) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 17, 
параграф 1;

a) когато потребителят вече е титуляр на 
платежна сметка при доставчик на 
платежни услуги на тяхната територия, 
което му позволява да използва 
платежните услуги, посочени в член 16, 
параграф 1. Потребителят не се 
счита за титуляр на платежна 
сметка, ако може да докаже 
прехвърлянето към друга платежна 
сметка, съгласно член 9, или 
прекратяването на досегашния си
договор;

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Потребителите, които вече са 
титуляри на платежна сметка в 
съответната държава членка, също 
имат възможност да преминат към 
платежна сметка за основни 
операции, като използват услугата по 
прехвърляне, предвидена в член 10.

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните платежни
услуги:

1. Държавите членки гарантират, че по 
платежната сметка за основни операции 
се предоставят следните услуги:

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) директни дебити; (1) директни дебити в ЕЗПЕ и във 
валута, различна от евро;

Or. en

Обосновка

Извършването на платежни операции в евро (платежни операции в ЕЗПЕ), както и 
във валутата на някоя от държавите членки следва да бъде възможно чрез 
използването на платежна сметка за основни операции.
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) платежни операции, извършвани 
чрез платежна карта, включително 
онлайн плащания;

(2) платежни операции в ЕЗПЕ и 
платежни операции във валута, 
различна от евро, извършвани чрез 
платежна карта, включително онлайн 
плащания;

Or. en

Обосновка

Извършването на платежни операции в евро (платежни операции в ЕЗПЕ), както и 
във валутата на някоя от държавите членки следва да бъде възможно чрез 
използването на платежна сметка за основни операции.

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) кредитни преводи. (3) кредитни преводи в ЕЗПЕ и във 
валута, различна от евро;

Or. en

Обосновка

Извършването на платежни операции в евро (платежни операции в ЕЗПЕ), както и 
във валутата на някоя от държавите членки следва да бъде възможно чрез 
използването на платежна сметка за основни операции.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г) – точка 3 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) нареждания за периодични 
преводи и разрешения за директен 
дебит в ЕЗПЕ и във валута, различна 
от евро.

Or. en

Обосновка

Извършването на платежни операции в евро (платежни операции в ЕЗПЕ), както и 
във валутата на някоя от държавите членки следва да бъде възможно чрез 
използването на платежна сметка за основни операции.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всички услуги, посочени в 
параграф 1, държавите членки 
определят минимален брой операции, 
които ще бъдат предоставени на 
потребителя срещу евентуалната 
такса по член 17. Определя се 
приемлив минимален брой на 
операциите съобразно обичайната 
търговска практика в съответната 
държава членка.

2. Държавите членки гарантират, че 
докато потребителят използва 
платежната сметка за основни 
операции за лични нужди, няма да 
има ограничения по отношение на 
броя на операциите, които ще бъдат 
предоставени на потребителя по 
специалната тарифа, определена в
член 17.

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
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че титулярите на сметки ще бъдат 
снабдени с платежна карта, която 
може да бъде приета от всички 
терминални устройства АТМ на 
територията на Съюза.

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че на 
потребителя не се предлага овърдрафт 
заедно с платежната сметка за основни 
операции.

4. Държавите членки гарантират, че на 
потребителя не се предлага овърдрафт 
заедно с платежната сметка за основни 
операции. Същевременно държавите 
членки трябва да могат да разрешат 
на доставчиците на платежни услуги 
да предоставят малки овърдрафт 
кредити като буфер за покриване на 
временни отрицателни салда, когато 
това е целесъобразно. Таксите, 
начислявани за подобни овърдрафти и 
за отделни кредитни продукти, са 
прозрачни и поне толкова изгодни, 
колкото при обикновената ценова 
политика на доставчика.

Or. en

Изменение 56

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Тъй като платежните сметки за основни операции като цяло трябва да се предлагат 
безплатно или срещу малка такса, докладчикът избра формулировката „номинална 
такса“, за да определи символична, много ниска такса. Изразът „разумна такса“ е 
твърде неясен и дава поле за искане на по-висока такса от предвиденото.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя за 
неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи.

2. Държавите членки гарантират, че 
таксите, събирани от потребителя за 
неспазване на задълженията му по 
рамковия договор, са приемливи и 
никога не надвишават таксите по 
обичайната политика за 
ценообразуване на доставчика.
Потребителят не се задължава с 
такси в ситуации, независещи от 
волята му, като например при 
отхвърляне на редовни плащания 
заради закъснели постъпления.

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай че услугите по член 16 не 
се предлагат безплатно, държавите 
членки гарантират също, че 
съответните компетентни органи 
установяват горна граница за общия 
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размер на номиналните годишни 
такси, начислявани на потребителя 
от доставчика на платежни услуги.

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел да подпомогне 
компетентните органи, ЕБО 
разработва насоки в съответствие с 
член 16 от Регламент 

заличава се
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(ЕС) № 1093/2010.

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в продължение на над 12 
последователни месеца по сметката 
не е осъществена операция;

заличава се

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 20 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в параграф 1 органи 
притежават всички правомощия, 
необходими за изпълнението на 
задълженията им. Когато повече от един 
компетентен орган е оправомощен да 
гарантира и контролира действителното 
спазване на настоящата директива, 
държавите членки гарантират, че тези 
органи работят в тясно сътрудничество 
за ефективното изпълнение на 
функциите си.

2. Посочените в параграф 1 органи 
притежават всички правомощия, 
необходими за изпълнението на 
задълженията им. Когато повече от един 
компетентен орган е оправомощен да 
гарантира и контролира действителното 
спазване на настоящата директива, 
държавите членки гарантират, че тези 
органи работят в тясно сътрудничество 
за ефективното изпълнение на 
функциите си. Тези органи си 
сътрудничат тясно с 
компетентните органи на други 
държави членки, за да се гарантира 
правилното и пълно прилагане на 
мерките, определени в настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че доставчиците на платежни услуги 
се ангажират с поне един или повече 
органи за алтернативно решаване на 
спорове.

Or. en

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки гарантират, 
че доставчиците на платежни услуги 
уведомяват потребителя относно 
структурите за алтернативно 
решаване на спорове, в чийто обхват 
попадат, и които са компетентни да 
разглеждат евентуални спорове 
между тях и потребителя. Те също 
така посочват дали се ангажират 
или са задължени да използват тези 
структури за целите на решаване на 
спорове с потребителите.

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Информацията по параграф 1б се 
предоставя по ясен, разбираем и 
леснодостъпен начин на уебсайта на 
доставчиците, когато има такъв, и в 
общите условия към договора за 
продажба или за предоставяне на 
услуги между доставчика и 
потребителя.

Or. en

Изменение 66

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите членки могат да 
поддържат или да въвеждат 
процедури за алтернативно решаване 
на спорове, при които се разглеждат 
едновременно еднакви или сходни 
спорове между доставчик на 
платежни услуги и няколко 
потребителя. Системите за 
алтернативно решаване на спорове и 
обезщетяване за индивидуални и за 
колективни спорове са допълващи се 
процедури и не се изключват взаимно.

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предоставят на Държавите членки предоставят на 
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Комисията информация по изброените 
по-долу въпроси, като за първи път тя се 
предоставя в срок от 3 години от 
влизането в сила на настоящата 
директива и на всеки 2 години след 
това:

Комисията информация по изброените 
по-долу въпроси, като за първи път тя се 
предоставя в срок от 2 години от 
влизането в сила на настоящата 
директива и на всеки 2 години след 
това:

Or. en


