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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящото предложение за директива има за цел постигането на по-голяма 

прозрачност и съпоставимост на информацията за таксите по платежните сметки, на по-

лесно за потребителите прехвърляне на платежните сметки, премахването на 

дискриминацията въз основа на местопребиваването по отношение на платежните 

сметки, както и предоставянето на достъп до платежни сметки за основни операции в 

рамките на ЕС. 

Във връзка с това с предложението се предвижда на първо място създаване на списък с 

най-представителните платежни услуги, за които се събират такси на национално 

равнище и изготвянето на стандартизирана терминология на равнището на ЕС, която да 

включва общи поне за по-голямата част от държавите членки термини и определения за 

общите услуги. Във вече действащата Директива относно платежните услуги 

(Директива 2007/64/ЕО) са установени общи правила за прозрачност на условията и 

изискванията за информация за платежни услуги, но не се съдържат конкретни 

разпоредби, създаващи механизми за съпоставимост на таксите. 

Наред с това се въвежда изискване държавите членки да установят общо задължение за 

доставчиците на платежни услуги за осигуряване на достъп до услуга по прехвърляне 

на платежна сметка за всеки потребител, който е титуляр на сметка при доставчик на 

платежни услуги, намиращ се на територията на Съюза. Това се налага с оглед 

ограничената мобилност на платежните сметки в ЕС, която в известна степен се дължи 

на недостатъчната и често неясна информация, предоставяна на потребителите, 

относно процедурата по прехвърляне на сметки, както и липсата на съдействие в някои 

случаи от служителите на доставчиците на платежни услуги.  

Настоящото предложение има за цел да осигури за всички потребители в ЕС достъп до 

основни платежни услуги и да премахне дискриминацията въз основа на 

местопребиваването по отношение на потребителите, които възнамеряват да открият 

платежна сметка зад граница, а ползите от това ще бъдат налице както за доставчиците 

на платежни услуги, така и за потребителите. 

Предложението се основава на член 114 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. Чрез създаването на рамка на ЕС за обхванатите в предложението 

области се цели премахването на съществуващите бариери пред свободното движение 

на платежни услуги и в по-широк смисъл, на свободното движение на стоки, хора, 

услуги и капитали, за които от първостепенно значение е наличието на напълно 

интегриран и развит единен пазар на платежни услуги. Предложението също така ще 

предотврати по-нататъшното фрагментиране на единния пазар – ефект, който би 

възникнал, в случай че държавите членки самостоятелно предприемат различни и 

непоследователни регулаторни действия в тази област. Предложените изменения 

коригират някои неточности в проекта за директива, внесен от Комисията, и са 

насочени към подобряване на качеството на законодателния акт с оглед по-ефективно 

постигане на заложените цели. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Потребителите биха имали най-

голяма полза от информация, която е 

кратка, ясна и лесна за съпоставяне 

между различните доставчици на 

платежни услуги. Инструментите, с 

които потребителите разполагат за 

съпоставянето на офертите за платежни 

сметки, не биха били ефективни, ако 

времето, инвестирано в преглеждане на 

дълги списъци с такси за различни 

услуги, е повече, отколкото е ползата от 

избора на офертата с най-добро 

съотношение цена-качество. Съответно 

е необходимо в рамките на държавите 

членки да се стандартизира 

терминологията за таксите по 

отношение само на най-

представителните понятия и 

определения, с цел да се избегне рискът 

от твърде много информация. 

(12) Потребителите биха имали най-

голяма полза от информация, която е 

кратка, точна, ясна и лесна за 

съпоставяне между различните 

доставчици на платежни услуги. 

Инструментите, с които потребителите 

разполагат за съпоставянето на 

офертите за платежни сметки, не биха 

били ефективни, ако времето, 

инвестирано в преглеждане на дълги 

списъци с такси за различни услуги, е 

повече, отколкото е ползата от избора 

на офертата с най-добро съотношение 

цена-качество. Съответно е необходимо 

в рамките на държавите членки да се 

стандартизира терминологията за 

таксите по отношение само на най-

представителните понятия и 

определения, с цел да се избегне рискът 

от твърде много или заблуждаваща 

информация. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) На потребителите следва да се 

гарантира достъп до широка гама от 

основни платежни услуги, във връзка с 

които държавите членки следва да 

определят минимален брой операции по 

(30) На потребителите следва да се 

гарантира достъп до широка гама от 

основни платежни услуги, във връзка с 

които държавите членки следва да 

определят минимален брой операции по 
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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. 

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. 

Обосновка 

Възможността за прилагане на буферни инструменти за кредитиране на много малки 

суми по платежните сметки за основни операции е в противоречие с изискването по 

тези сметки да не се предлага овърдрафт съгласно член 16, параграф 4 от 

предложението на Комисията, а фактът, че липсва допълнителна дефиниция на 

понятието „много малки суми“ и не се определя горна граница, внася неяснота в 

текста. 
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Изменение  3 

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, 

в който са включени 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. 

Обосновка 

Достатъчно е да бъде гарантирано, че в списъка на най-представителните платежни 

услуги, за които се събират такси на национално равнище, се включва по-голямата 

част от най-представителните платежни услуги без конкретизиране на точен брой с 

оглед необходимостта да бъдат отчетени различията на национално равнище. 

 

 

Изменение  4 

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 

преди сключването на договор за 

платежна сметка с потребителя 

доставчиците на платежни услуги 

предоставят на потребителя разбираем 

за него 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, ако доставчикът на 

платежни услуги предлага тези 

услуги.  
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Изменение  5 

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. 

(не се отнася до българския текст) 

 

 

 

 

Изменение  6 

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 на 

най-представителните платежни 
услуги, посочен в член 3, параграф 5, и 

свързаните с тях определения. 

Обосновка 

В случая следва да се направи препратка към списъка на най-представителните 

платежни услуги, посочен в член 3, параграф 5, тъй като именно този списък се има 

предвид и в член 4, параграф 1.  
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Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Доставчиците на платежни услуги 

гарантират безплатен и непрекъснат 

достъп до документа с информация за 

таксите и речника върху дълготраен 

носител в достъпни за потребителите 

помещения и в електронен формат на 

своите уебсайтове. 

6. Доставчиците на платежни услуги 

гарантират безплатен достъп до 

документа с информация за таксите и 

речника върху дълготраен носител в 

достъпни за потребителите помещения в 

рамките на предвиденото приемно 

време и по всяко време в електронен 

формат на своите уебсайтове. 

Обосновка 

Осигуряването на достъп в извънработно време до помещенията на доставчиците на 

платежни услуги е изискване, което би затруднило редица доставчици на платежни 

услуги и в тази връзка следва да се запази гъвкавост с оглед на националните 

особености. 

 

 

Изменение  8 

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; 

а) са независими от който и да е 

доставчик на платежни услуги; 

 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 – буква a а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) ясно разкриват техните 

собственици и финансиране; 
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Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 – буква a б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) са безпристрастни и установяват 

ясно критериите, използвани за 

определяне на препоръчителна 

платежна сметка на ползвателя на 

платежни услуги; 

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 – буква a в) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ав) не показват реклами от 

доставчиците на платежни услуги, 

техни представители, свързани 

дружества или марки на началната 

страница или на уебстраниците за 

съпоставяне; 

 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) съставени са на ясен език и в 

съответните случаи в тях са 

използвани термините, посочени в 

член 3, параграф 5; 

б) съставени са на ясен език и по 

целесъобразност в тях се използва 

стандартизираната терминология, 

посочена в член 3, параграф 5; 

 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 
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Член 7 – параграф 2 – буква д а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) разполагат с действащи системи 

за избягване на конфликти на 

интереси, за да се гарантира, че 

каквито и да било преки или непреки 

отношения на собственост или 

делови връзки не пречат на 

спазването на условията, изброени в 

настоящия параграф; 

 

 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 5 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. 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 Европейската комисия 

въвежда публичен европейски уебсайт 

за съпоставяне на таксите, 

поддържан в сътрудничество с ЕБО. 

 До тази дата Европейската Комисия 

въвежда също така с 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. Европейската комисия 

запазва правото си да откаже или да 

отнеме акредитацията на частните 
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оператори в случай на неспазване на 

задълженията, посочени в параграф 2. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. Европейската комисия създава и 

непрекъснато актуализира един 

портал с цел предоставяне на връзки 

към акредитираните сайтове за 

сравняване на таксите във всяка 

държава членка и на европейско 

равнище. 

 Този портал предоставя на 

потребителите 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 компетентни 

национални органи, посочени в 

член 20. 

 

 

Изменение  16 

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 

3. Държавите членки гарантират, че 

прехвърлящият доставчик на платежни 

услуги не събира такси от потребителя 

при закриването на платежната сметка 
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него, са определени в съответствие с 

член 45, параграф 2 от Директива 

2007/64/ЕО. 

при него. 

 

 

Изменение  17 

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 не 

се начисляват такси на потребителя от 

прехвърлящия или приемащия 

доставчик на платежни услуги за всяка 

от услугите, предвидени в член 10. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 

 

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 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. 
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Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 – буква а)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 17, параграф 1; 

a) когато потребителят вече е титуляр на 

платежна сметка при доставчик на 

платежни услуги на тяхната територия; 

Обосновка 

Доставчикът на платежни услуги няма как да прецени дали ако потребителят е 

титуляр на платежна сметка при друг доставчик на платежни услуги, по нея могат 

да се извършват основни платежни услуги, без да се наложи другата банка да разкрие 

търговска или банкова тайна. 

 

 

Изменение  20 

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 

осъществяват тясно сътрудничество 

с компетентните органи на други 

държави членки за осигуряване на 

правилното и пълно прилагане на 

мерките, установени в настоящата 
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директива. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 

23, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

са представили възражения в срок от 2 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с 2 месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 

23, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

са представили възражения в срок от 3 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с 2 месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Необходимо е срокът за отправяне на възражение да се удължи, за да могат 

Парламентът и Съветът да се запознаят в дълбочина с предложения делегиран акт и 

да преценят дали приемането му в такъв вид е целесъобразно и правилно. 
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