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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0925/2009, внесена от Joeri Hoste, с белгийско гражданство, 
относно работните практики на банките

1. Резюме на петицията

Бащата на вносителя внесъл чековете си с плащания за празнични дни за превод в 
банковата си сметка. Преводът обаче отнел повече от обичайните три дни. При 
направената справка се установило, че банката има право да изчака със заверяването на 
сметка с внесени чекове до десет дни. Вносителят счита това за неприемливо. Той 
счита, че гражданите трябва да имат право на достъп до парите си възможно най-бързо, 
за да не им се създават проблеми с наличните средства. Вносителят призовава за 
приемане на закон, който да забранява на банките да задържат пари твърде дълго и да 
изисква от тях да заверяват сметките възможно най-бързо. Ако това не стане навреме, 
банките следва да бъдат задължени да плащат на клиентите си обезщетения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Чековите плащания не са регулирани на европейско равнище, тъй като те 
представляват само малка част от всички трансгранични плащания и техният дял 
непрекъснато намалява. Чекът е преди всичко национално платежно средство, 
наследство от ерата преди електронните разплащания. Следователно чековите 
плащания са предмет единствено на националните закони. Трансграничните чекови 
плащания обикновено са бавни и като неелектронни платежни средства не могат лесно 
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да бъдат стандартизирани: ръчната обработка на чековете на хартиен носител
(включително доказване на валидност и достатъчно покритие) и физическата доставка 
изискват повече време, особено ако банката на издателя на чека е различна от банката 
на бенефициента. Освен това от гледна точка на противодействието на прането на пари 
и предотвратяването на финансови престъпления чековете са по-несигурни, отколкото 
всеки друг платежен инструмент. Поради тези причини чековете изискват 
скъпоструваща ръчна обработка. Банките в повечето държави от ЕС искат да 
обезкуражат трансграничното използване на чекове и обикновено прилагат високи 
такси за тяхното осребряване (често между 10 и 20 евро за чек на стойност 100 евро). В 
резултат на това използването на чекове силно намалява.

Член 69 от Директива 2007/64/ЕО1 относно платежните услуги във вътрешния пазар
(наричана по-долу „ДПУ”) съдържа правила за максимален срок на изпълнение, които 
се отнасят изключително за електронните плащания, като кредитни преводи или
директни дебити. В допълнение към тези правила практиката за посочване на вальор в 
ущърб на ползвателя вече не е позволена от 1 ноември 2009 г. съгласно член 73 от 
директивата. ДПУ обаче не се прилага за чековете на хартиен носител, както е 
посочено в нейния член 3, буква ж), подточки i), ii) и vi). Както е посочено в 
съображение 6 от директивата, не е целесъобразно тази правна рамка да се прилага за 
ваучери на хартиен носител. Следователно, тъй като ДПУ не се прилага за тях, 
държавите-членки имат право да вземат решения относно правната рамка.

Заключение

Чековете са извън приложното поле на директивата за платежните услуги, тъй като в 
повечето държави-членки се използват основно на национално равнище, тяхната 
обработка е сравнително скъпа и използването им все повече се обезкуражава. 
Следователно чековите плащания са предмет единствено на националното 
законодателство.
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