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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси
I. да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид член 114 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до 
Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите от 
13 април 2011 г., озаглавен „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за 
насърчаване на растежа и укрепване на доверието – „Заедно за нов тип 
икономически растеж“ (COM(2011)0206), 

– като взе предвид доклада на професор Mario Monti до Комисията от 9 май 
2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“,

– като взе предвид резолюцията си от 20 май 2010 г. относно осигуряване на 
единен пазар за потребителите и гражданите1,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно единният пазар 
за европейците,2

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно бъдещето за 
социалните услуги от общ интерес3,

– като взе предвид резолюцията си от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия 
за политика за защита на потребителите4, 

– като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. 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 Съвета5,

– като взе предвид Работната програма на Комисията за 2011 г. от 27 октомври 
2010 г. (COM(2010)0623), 

– като взе предвид Работната програма на Комисията за 2012 г. от 15 ноември 
2011 г. (COM(2011)0777), 

– като взе предвид Предложението Комисията от 29 ноември 2011 г. за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на 

                                               
1 ОВ. C 161 E от 31.5.2011 г., стр. 84.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0145.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0319.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0491.
5 ОВ. L 304 от 22.11.2011 г., стр. 64.
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потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (COM(2011)0793),

– като взе предвид препоръката на Комисията от 18 юли 2011 година относно 
достъпа до основна разплащателна сметка1,

– като взе предвид оценката на въздействието на препоръката на Комисията от 
18 юли 2011 г. относно достъпа до основна разплащателна сметка 
(SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),

– като взе предвид Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за 
отмяна на Директива 97/5/ЕО2,

– като взе предвид предложението на Комисията от 16 декември 2010 г. за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (COM (2010)0775),

– като взе предвид Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването 
и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за 
изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 
2000/46/ЕО3,

– като взе предвид 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 тероризъм4,

– като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение на тези данни5,

– като все предвид възложеното от Европейския парламент проучване, 
озаглавено „Основни банкови услуги” (Basic Banking Services), от 15 ноември 
2011 г., 

– като взе предвид Петиция 0963/2011, внесена от г-жа Triin Saag, с естонско 
гражданство, относно трудностите, свързани със закриването на банкова 
сметка в ЕС, 

А. 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 

                                               
1 ОВ. L 190 от 21.7.11 стр. 87.
2 ОВ. L 319 от05.12.2007 г., стр. 1.
3 ОВ. L 267 от10.10.2009 г., стр. 7.
4 ОВ. L 309 от 25.11.2011 г., стр. 15.
5 ОВ. L 281 от 22.11.2011 г., стр. 31.
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предимствата на единния пазар във всичките му аспекти;  

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;

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;

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; 

Д. като има предвид, че следва да се отчита разнообразието на банкови практики в 
Съюза;

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;

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;

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; 

И. като има предвид, че тясната връзка между ниско равнище на доходи, живот без 
банкова сметка и социално и финансово изключване е неоспорим факт; 

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; 

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 
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налага предприемането на допълнителни мерки за по-ефективното й прилагане във 
всички държави членки;

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;

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; 

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; 

II. да включи следните препоръки в приложението към неговото предложение за 
резолюция:

Препоръка № 1 (относно определенията)
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.

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

Препоръка № 2 (относно достъп до основна разплащателна сметка)
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 
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Препоръка № 3 в тази държава членка. Това право не зависи от финансовото 
състояние на потребителя.

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 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.

Препоръка № 3 (относно особеностите на основната разплащателна сметка)
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. 

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

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

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. 

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.

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

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 
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за тези случаи.
Все пак държавите членки разполагат с възможността да разрешават овърдрафт в 
умерени рамки.
Във всеки случай личните данни на потребителя, включително данните относно 
неговото финансово състояние, следва да бъдат защитени надлежно и да не бъдат 
предоставяни без неговото съгласие. Това се прилага особено тогава, когато 
неговото заявление за откриване на банкова сметка е било отхвърлено. 
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. 

Доставчиците на разплащателни услуги следва да бъдат задължени да предоставят 
в писмен вид на потребителите необходимата информация относно предлаганата 
основна разплащателна сметка. 
Условията и осведомяването относно разплащателните услуги следва да бъдат 
изготвени по прозрачен начин.

Препоръка № 4 (относно извънсъдебно уреждане на правни спорове)
Държавите членки гарантират наличието на подходящи и ефективни процедури на 
обжалване за извънсъдебно уреждане на правни спорове, евентуално при 
използване на вече съществуващи механизми. 

Препоръка № 5 (относно изпълнение и преглед)
Не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия законодателен акт 
Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета 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.
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. 

Комисията следва да извършва оценка на получените данни и да изготвя 
заключения относно ефективността на този инструмент както за хората без банкова 
сметка, така и за мобилните работници. Ако е необходимо, Комисията следва да 
изготви съответни предложения за по-нататъшното развитие на правото на ЕС в 
тази област.


