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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящото предложение за Директива има за цел да спомогне за развитието на 

европейски пазар за електронни плащания поради факта, че цифровата икономика 

измества традиционната търговия и потребителите променят платежните си навици. То 

се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Информацията, събрана благодарение на много мнения и коментари от заинтересовани 

страни, показва необходимостта от нормативни изменения на съществуващата правна 

уредба, за да може тя по-добре да отговаря на нуждите на ефективния европейски пазар 

на плащания и да спомогне за създаването на условия за плащане, които 

благоприятстват конкуренцията, новаторството и сигурността. 

С оглед необходимостта от правна яснота и хармонизирани конкурентни условия 

действащата уредба за платежните услуги следва да бъде актуализирана и допълнена, 

да бъдат въведени правила, които да увеличават прозрачността, иновациите и 

сигурността в областта на платежните услуги на дребно и да подобряват 

съгласуваността между националните правила. 

Според извършената от Комисията оценка на въздействието, в която се анализират 

потенциалните последици от липсата на интегриран европейски пазар на плащания, се 

наблюдават проблеми, които имат последствия за потребителите, търговците, новите 

доставчици на платежни услуги и пазара на платежни услуги като цяло. 

Възможностите за подобряване на положението са чрез установяване на 

равнопоставени условия за лоялна конкуренция между утвърдени и нови доставчици на 

картови, интернет и мобилни плащания; чрез повишаване на ефикасността, 

прозрачността и избора на платежни инструменти за ползвателите на платежни услуги; 

чрез гарантиране на високо ниво на защита на потребителите на платежни услуги. 

Предложената нова директива съдържа няколко промени на съществуващата 

Директива за платежни услуги и някои нови задължения за държавите членки, като 

позволява известна свобода на действие по отношение на начина, по който тези 

задължения се транспонират в националното законодателство. 

Приложимите принципи, правила, процеси и стандарти трябва да бъдат 

синхронизирани между всички държави членки с цел да се постигнат правна сигурност 

и равнопоставеност за всички участници на пазара. 

Целите на предложението са в пълно съответствие с политиките на Съюза в областта на 

изграждането на ефективен вътрешен пазар на платежни услуги, на защитата на лични 

данни, административните санкции и борбата с изпирането на пари и финансирането на 

тероризма. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
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въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Член 4 – точка 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

25. „представител“ означава физическо 

или юридическо лице, което действа от 

името на платежна институция при 

предоставяне на платежни услуги; 

25. „представител“ означава физическо 

или юридическо лице, което действа от 

името и за сметка на платежна 

институция при предоставяне на 

платежни услуги; 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Член 4 – точка 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

28. „дълготраен носител“ означава всеки 

инструмент, който позволява на 

ползвателя на платежни услуги да 

съхранява информация, адресирана 

лично до ползвателя на платежната 

услуга, по начин, достъпен за 

последващи справки и за период от 

време, достатъчен за целите на 

информацията, и който позволява 

непромененото възпроизвеждане на 

съхранената информация; 

28. „дълготраен носител“ означава всеки 

инструмент, който позволява на 

ползвателя на платежни услуги да 

съхранява информация, която е 

адресирана лично до ползвателя на 

платежната услуга, по начин, който е 

лесно достъпен за ползвателя на 

платежната услуга за последващи 

справки и за период от време, 

достатъчен за целите на информацията, 

и който позволява непромененото 

възпроизвеждане на съхранената 

информация; 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) програма на дейностите, в която се 

посочва по-специално видът на 

а) програма на дейностите, в която се 

посочват всички видове на 
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предвижданите платежни услуги; предвижданите платежни услуги; 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква e 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) описание на процедурата, чрез която 

се наблюдава, обработва и проследява 

свързан със сигурността инцидент и 

свързани със сигурността жалби на 

клиенти, като процедурата включва 

механизъм за докладване на инциденти 

предвид установените в член 86 

задължения на платежната институция 

да предоставя информация; 

е) описание на процедурата, чрез която 

се наблюдава, обработва, проследява и 

разрешава свързан със сигурността 

инцидент и свързани със сигурността 

жалби на клиенти, като процедурата 

включва механизъм за докладване на 

инциденти предвид установените в член 

86 задължения на платежната 

институция да предоставя информация; 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) описание на принципите и 

определенията, прилагани при 

събирането на статистически данни за 

резултатите от работата, трансакциите и 

измамите. 

i) описание на принципите и 

определенията, прилагани при 

събирането на статистически данни за 

резултатите от работата, трансакциите и 

измамите, които следва да са в 

съответствие с приложимото 

национално законодателство и 

законодателството на Съюза. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) в случаите, когато средствата на 

ползвателите на платежни услуги 
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трябва да се използват за срочно 

плащане или за директен дебит и 

преди приключването на срочното 

или автоматичното плащане е 

открито съдебно производство срещу 

ползвателя на средствата, в 

резултат на което средствата са 

замразени, средствата, държани от 

платежната институция, не могат 

да бъдат блокирани, ако срочното 

платежно нареждане или 

директният дебит са наредени преди 

произнасянето на съдебното решение 

за замразяване на средствата. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 33 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Държавите членки гарантират, 

че потребителите, които ползват 

услугата по прехвърляне на платежна 

сметка, получават при поискване и 

срещу разумна такса от 

прехвърлящите доставчици на 

платежни услуги информация за 

извършени предишни трансакции на 

дълготраен носител. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да 

предвидят, че доставчикът на платежни 

услуги носи отговорността да докаже, 

че изпълнява предвидените в настоящия 

дял изисквания за предоставяне на 

Доставчикът на платежни услуги носи 

доказателствената тежест за 

изпълнението на изискванията за 

информация, предвидени в настоящия 
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информация. дял. 

Обосновка 

Доказателствената тежест при неспазване на изискванията за предоставяне на 

информация относно платежните услуги трябва да се носи от доставчика на 

платежни услуги. Държавите членки не би следвало да имат възможност да 

предвиждат други опции. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 45 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) описание на основните 

характеристики на платежната услуга, 

която се предоставя; 

а) ясно описание на основните 

характеристики на платежната услуга, 

която се предоставя; 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 62 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да гарантира, че персонализираните 

защитни характеристики на платежния 

инструмент не са достъпни за лица, 

различни от ползвателя на платежни 

услуги, който има право да използва 

платежния инструмент, без да се засягат 

задълженията на ползвателя на 

платежни услуги, посочени в член 61; 

а) да гарантира сигурността на 

персонализираните защитни 

характеристики на платежния 

инструмент и това, че те не са 

достъпни за лица, различни от 

ползвателя на платежни услуги, който 

има право да използва платежния 

инструмент, без да се засягат 

задълженията на ползвателя на 

платежни услуги, посочени в член 61; 

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 66 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез дерогация от разпоредбите на член 

65 платецът може да бъде задължен да 

понесе загуби, свързани с неразрешени 

платежни трансакции, в максимален 

размер до 50 EUR, произтичащи от 

използването на изгубен или откраднат 

платежен инструмент или от 

незаконното присвояване на платежен 

инструмент. 

Чрез дерогация от разпоредбите на член 

65 платецът може да бъде задължен да 

понесе загуби, свързани с неразрешени 

платежни трансакции, в максимален 

размер до 50 EUR или 

равностойността им, произтичащи от 

използването на изгубен или откраднат 

платежен инструмент или от 

незаконното присвояване на платежен 

инструмент. 

Обосновка 

Посочената сума е определена само в евро, следва да се вземат предвид държавите 

членки с различна валута и следва да се приеме еквивалентната сума във валутата на 

държавата членка, тъй като обменните курсове се променят ежедневно. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 66 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 66а 

 Платежни трансакции, при които 

сумата по трансакцията не е 

предварително известна 

 1. При извършване на платежни 

трансакции, чиято сума не е известна 

в момента на покупката, държавите 

членки следва да определят разумен 

максимален размер на средства, 

които биха могли да бъдат блокирани 

от платежната сметка на платеца, 

и максимален период от време, в 

който тези средства ще бъдат 

блокирани от получателя на 

плащането. 

 2. Получателят на плащането е 

задължен да информира платеца 

преди извършването на платежната 
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трансакция, ако средства, 

надвишаващи сумата на покупката, 

ще бъдат блокирани от платежната 

сметка на платеца. 

 3. Ако средства, надвишаващи сумата 

на покупката, са блокирани от 

платежната сметка на платеца, 

доставчикът на платежни услуги 

трябва да информира платеца за 

това в извлечението по сметката му. 

Обосновка 

В редица случаи, когато крайната цена на предоставяната услуга не е известна в 

момента на сключване на сделката, търговците на дребно като фирми за отдаване 

на коли под наем, хотели и други, блокират за продължителни периоди от време по-

големи от необходимите суми от кредитната или дебитна карта на платеца. 

Подобни практики гарантират плащането на търговеца, но потребителят не бива 

информиран преди извършване на платежната трансакция нито от търговеца, нито 

от доставчика на платежни услуги. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 89 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случай на нарушение или съмнение 

за нарушение на разпоредбите на 

националното законодателство, прието 

съгласно дялове III и IV от настоящата 

директива, компетентни по смисъла на 

параграф 1 от настоящия член са 

органите на държавата членка по 

произход на доставчика на платежни 

услуги, с изключение на 

представителите и клоновете, 

действащи при условията на правото 

на установяване, за които 

компетентни са органите на 

приемащата държава членка. 

3. В случай на нарушение или съмнение 

за нарушение на разпоредбите на 

националното законодателство, прието 

съгласно дялове III и IV от настоящата 

директива, компетентни по смисъла на 

параграф 1 от настоящия член са 

органите на приемащата държава 

членка на доставчика на платежни 

услуги. 
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Обосновка 

Контрол върху текущите дейности на доставчиците на платежни услуги ще трябва 

да се извършва от компетентните власти на приемащата държава, тъй като те са в 

най-добра позиция да извършат тази дейност. Властите на приемащата държава ще 

трябва да могат да действат директно, когато доставчикът на платежни услуги не 

спазва задълженията и отговорностите си. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 90 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на платежни услуги 

въвеждат адекватни и ефективни 

процедури за разрешаване на 

потребителски жалби, чрез които да се 

разглеждат жалбите на ползвателите на 

платежни услуги по отношение на 

правата и задълженията, произтичащи 

от настоящата директива. 

1. Държавите членки гарантират и 

следят дали доставчиците на платежни 

услуги въвеждат и прилагат адекватни и 

ефективни процедури за разрешаване на 

потребителски жалби, чрез които да се 

разглеждат жалбите на ползвателите на 

платежни услуги по отношение на 

правата и задълженията, произтичащи 

от настоящата директива, и 

наблюдават изпълнението на 

задълженията им в това отношение. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 90 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Информацията по параграф 2 се 

предоставя по лесно разбираем, пряк, 

ясно указан и постоянно достъпен 
начин на уебсайта на доставчика на 

платежни услуги, ако такъв 

съществува, в рамките на общите 

условия на договора между 

доставчика на платежни услуги и 

потребителя на платежни услуги, 

както и във фактурите и 

квитанциите, свързани с тези 

4. Информацията, посочена в 

параграф 1, се предоставя по ясен, 

разбираем и леснодостъпен начин на 

уебсайта на търговеца, ако такава 

съществува, и където е приложимо – в 

рамките на общите условия по 

договорите за продажби или услуги 

между търговеца и потребителя. 
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договори. В информацията се 

съдържат указания къде може да бъде 

намерена допълнителна информация 

за съответния субект, отговорен за 

извънсъдебното разрешаване на 

спорове, и условията за неговото 

сезиране. 

Обосновка 

Предложената формулировка излиза извън формулировката на Директивата за 

алтернативно разрешаване на спорове (АРС), като добавя изисквания за предоставяне 

на информация за всички квитанции и фактури, което би могло да представлява 

тежест за МСП. Най-добре е тук да се използва формулировката от член 13, 

параграф 2 от Директивата за АРС. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 91 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

съгласно приложимото национално 

законодателство и законодателството на 

Съюза са установени адекватни и 

ефективни извънсъдебни процедури за 

разглеждане на жалби и за разрешаване 

на спорове между ползвателите на 

платежни услуги и доставчиците на 

платежни услуги във връзка с 

произтичащите от настоящата 

директива права и задължения, като за 

целта използват съществуващите 

органи, когато това е целесъобразно. 

Държавите членки гарантират, че такива 

процедури са приложими спрямо 

доставчиците на платежни услуги и че 

те също така обхващат дейностите на 

назначените представители. 

1. Държавите членки гарантират, че 

съгласно приложимото национално 

законодателство и законодателството на 

Съюза са установени адекватни и 

ефективни извънсъдебни процедури за 

разглеждане на жалби и за разрешаване 

на спорове между ползвателите на 

платежни услуги и доставчиците на 

платежни услуги във връзка с 

произтичащите от настоящата 

директива права и задължения, като за 

целта използват съществуващите 

компетентни органи, когато това е 

целесъобразно. Държавите членки 

гарантират, че такива процедури са 

приложими и достъпни както за 

ползвателите на платежни услуги, 

така и за доставчиците на платежни 

услуги и че те също така обхващат 

дейностите на назначените 

представители. 
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Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 92 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. ЕБО издава насоки за прилагане на 

санкциите, посочени в параграф 2, и 

гарантира, че те са ефективни, 

пропорционални и възпиращи. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 94 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 

93, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

са представили възражения в срок от 

два месеца, след като са били уведомени 

за акта или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, и 

Съветът са информирали Комисията, че 

няма да представят възражения. Този 

срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 

93, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

са представили възражения в срок от 

три месеца, след като са били 

уведомени за акта или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са информирали 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Необходимо е срокът за отправяне на възражение да се увеличи, 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. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 95 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато държава членка използва 2. Когато държава членка използва 
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някоя от предвидените в параграф 1 

възможности, тя информира Комисията 

за това, както и за всички последващи 

промени. Комисията оповестява 

информацията на уебсайт или по друг 

леснодостъпен начин. 

някоя от предвидените в параграф 1 

възможности, тя информира Комисията 

за това, както и за всички последващи 

промени. Комисията оповестява 

информацията на уебсайт или по друг 

леснодостъпен начин и уведомява 

своевременно Парламента за нея. 
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