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На 7 юни Съветът и на 23 май 2013 г. Европейският парламент решиха, в съответствие с 
член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с 
Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на 
платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции“ 
COM(2013) 266 final – 2013/139 (COD). 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
17 юли 2013 г. 
 
На 492-ата си пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември 2013 г. (заседание от 
18 септември 2013 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 163 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Резюме 
 
1.1 ЕИСК приветства предложението на Комисията, целящо да се осигури достъп на всеки 

европейски гражданин до банкова сметка и да се подобрят съпоставимостта на таксите 
и мобилността, с цел борба срещу финансовото изключване и улесняване участието на 
потребителите в единния пазар. 

 

1.2 ЕИСК счита, че приемането на директива е най-подходящият начин за ефективно 
прилагане на тези мерки, които са от полза както за потребителите, така и за 
доставчиците на платежни услуги. Те ще допринесат за доизграждането на единния 
пазар в областта на финансовите услуги и ще спомогнат за премахването на пречките 
пред свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. Упражняването на това 
право обаче следва да бъде подчинено на правилата на ЕС относно изпирането на пари 
и финансирането на тероризма и да не насърчава укриването на данъци. Освен това 
Комитетът смята, че следва да се отдели максимално внимание на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност. 

 

1.3 Все пак ЕИСК изразява съжаление за ограничения обхват на някои мерки. Комитетът 
препоръчва да бъде хармонизирана терминологията относно всички такси, а 
информационният документ да не съдържа единствено списък на най-представителните 
операции. ЕИСК счита, че информиран избор може да бъде направен само чрез 
съпоставяне на таксите, приложими за всички текущи операции, тъй като всеки 
потребител има различни нужди. 
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1.4 ЕИСК одобрява разпоредбите, имащи за цел подобряване на прозрачността, по-

специално по отношение на пакетните продукти, тъй като потребителят трябва да може 
да съпостави различните формули, предлагани от доставчиците на платежни услуги, и 
да определи коя е най-изгодна и най-подходяща за неговата ситуация. 

 
1.5 Комитетът подкрепя въвеждането на задължение за предоставяне на сведение за 

платените такси и би допълнил тази разпоредба със задължение потребителите да бъдат 
информирани преди от техните сметки да бъдат удържани необичайни такси, така че да 
им се даде възможност да предприемат съответни мерки или да оспорят тези такси. 

 
1.6 Също с цел осигуряване на прозрачност ЕИСК подкрепя създаването на независими 

уебсайтове за съпоставяне на такси и препоръчва регистърът на съществуващите 
сайтове да дава на потребителите възможност за достъп до информация за 
институциите, установени във всички държави членки. 

 
1.7 ЕИСК подкрепя също така предложенията относно банковата мобилност. Въпреки това 

счита, че следва да бъде проучена осъществимостта на „преносим“ номер на сметка и 
че следва последователно да се въвежда система за автоматично пренасочване на 
операциите1. Тези мерки следва да бъдат предшествани от независимо проучване. 

 
1.8 Освен това Комитетът обръща внимание на значението на обучението на персонала на 

доставчиците на платежни услуги, тъй като информацията е абсолютно необходима, но 
не е достатъчна. Той настойчиво посочва и необходимостта от обучение по финансови 
въпроси, което да се предлага по-специално от независимите сдружения на 
потребителите2. 

 
1.9 ЕИСК изцяло подкрепя разпоредбите, целящи да се даде възможност на всеки 

европейски гражданин да има банкова сметка за основни операции, тъй като банковото 
приобщаване е необходимост в съвременния свят. 

 
1.10 ЕИСК изразява своята резервираност по отношение на ограничаването до „поне един 

доставчик“ във всяка държава членка, което фактически може да премахне 
възможността за избор от страна на потребителя при липсата на конкурентни 
предложения. 

 
1.11 Комитетът счита, че при определянето на „приемливия“ характер на свързаните такси 

трябва да бъдат взети предвид реалните разходи в случаите, когато предложението не 
включва безвъзмездно поддържане и управление на сметката, и подчертава 
необходимостта от определяне на таксите за неосъществени плащания. 

                                                      
1

  ОВ C 151, 17.6.2008 г., стр. 1. 
2

  ОВ C 318, 29.10.2011 г., стр. 24. 
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1.12 ЕИСК споделя становището на Комисията относно необходимостта да се предвидят 

механизми за контрол и възпиращи санкции в случай на неспазване на разпоредбите, 
предвидени в директивата. Подчертава, че ефективността на контрола се основава на 
предоставянето на средства, адекватни на поставените задачи. 

 
1.13 ЕИСК потвърждава своята подкрепа за системите за алтернативно разрешаване на 

спорове, при условие че те са независими. 
 
2. Контекст 
 
2.1 На 8 май 2013 г. Комисията представи предложение за директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, 
прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни 
операции. 

 
2.2 Това предложение е продължение на инициативите, предприети през последните 

години, за продължаване на разработването на единен пазар на платежните услуги, 
който е от съществено значение за растежа и конкурентоспособността на Европа. 

 
2.3 Предложението се основава на член 114 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, който цели премахването на пречките пред свободното движение на 
хора, стоки, услуги и капитали. 

 
2.4 Комисията отбелязва, съгласно оценката от Световната банка, че 58 милиона 

потребители в Европейския съюз нямат банкова сметка и че около 25 милиона от тях 
биха искали да имат такава. 

 
2.5 Комисията отбелязва, че в икономиката все повече навлизат безналичните плащания, 

което оказва въздействие върху дружествата, потребителите и администрациите, но не 
предлага нито една мярка за по-широкото използване на непарични операции. 

 
2.6 В този контекст Комисията счита, че достъпът до банкови сметки и финансови услуги е 

от съществено значение, за да се гарантира на потребителите възможност да се 
възползват от всички предимства на единния пазар и да се осигури тяхното финансово 
и социално приобщаване. 

 
2.7 От друга страна, Комисията отбелязва, че настоящите условия в единния пазар могат да 

разколебаят някои доставчици на платежни услуги да инвестират на нови пазари. 
 
2.8 Комисията изразява желание за преодоляване на тези пречки и с оглед постигането на 

тази цел предлага: 
 



- 4 - 

INT/701 - CES3958-2013_00_00_TRA_AC - 2013/0139 (COD)   FR – RA/PH/MT-DB/MT/ai/ld/gd …/… 

• да се даде възможност на всички потребители, независимо от тяхното финансово 
състояние, да разполагат с платежна сметка за основни операции в която и да било 
държава – членка на Европейския съюз; 

• да се приемат разпоредби, насочени към подобряване на информацията за 
банковите такси и насърчаване на съпоставимостта; 

• във всяка държава членка да се изгради механизъм за улесняване на банковата 
мобилност. 

 
2.9 Според Комисията тези мерки ще допринесат за постигането на напълно 

функциониращ вътрешен пазар в областта на финансовите услуги и за неговото 
развитие. Потребителите ще могат по-лесно да съпоставят предложенията в рамките на 
Съюза и съответно да се придвижват на територията му. Доставчиците на платежни 
услуги ще бъдат равнопоставени и ще могат да се възползват от опростяването на 
процедурите и хармонизирането на правилата, за да търсят нови пазари. 

 
3. Оценка на предложението за директива 
 
3.1 ЕИСК изразява съгласие с анализа на Комисията относно констатираните пречки и 

необходимостта да се завърши изграждането на единния пазар на финансови услуги. 
Комитетът счита, че всеки потребител трябва да има възможност да открива банкова 
сметка и да разполага с помощни средства за използването �, тъй като банковото 
приобщаване е необходимост за постигане на поставената цел. 

 
3.2 Освен това ЕИСК подкрепя предложенията, насочени към преодоляване на липсата на 

прозрачност на банковите такси и към подобряване на мобилността. Той счита, че те 
ще допринесат за насърчаване на конкуренцията в полза на потребителите и 
доставчиците на платежни услуги. 

 
3.3 ЕИСК счита, че приемането на директива е най-подходящото средство, тъй като — 

както Комисията основателно отбеляза — препоръките не са постигнали очаквания 
резултат и предприетите доброволни стъпки бяха твърде незадоволителни. 

 
4. Специфични бележки 
 
4.1 Съпоставимост на таксите по платежните сметки 
 
4.1.1 Терминология. ЕИСК напълно подкрепя предложението на Комисията за 

хармонизиране на терминологията, която се използва за таксите. Това хармонизиране е 
необходимо за подобряване на разбирането от страна на потребителите и на 
съпоставимостта. Въпреки това ЕИСК изразява съмнение във връзка с ограничаването 
на обхвата на мярката и препоръчва хармонизирането на терминологията да обхваща 
всички такси. 
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4.1.1.1 Комитетът отбелязва, че съставянето на предварителните списъци, които ще бъдат 
предадени на Комисията, ще бъде възложено на определените във всяка държава 
членка компетентни органи. Той счита, че е необходимо организациите на 
потребителите и доставчиците на платежни услуги, както и самите потребители, да 
бъдат включени в изготвянето на тези списъци, за да се гарантира, че използваните 
термини действително са разбираеми за всички. 

 
4.1.1.2 Комитетът обръща вниманието върху това, че термините, които ще се използват, 

трябва да обхващат еднакви услуги във всички институции. 
 
4.1.2 Документация за таксите и речник. ЕИСК приветства налагането на задължение на 

доставчиците на платежни услуги преди сключването на договор да предоставят на 
потребителите документ с информация за таксите, включващ и списък на най-
представителните платежни услуги, и подкрепя разпоредбата, целяща осигуряването по 
всяко време на безплатен достъп до този документ – по-специално чрез публикуването 
му на уебсайтовете на финансовите институции. Комитетът препоръчва да бъде 
хармонизиран начинът на представяне на списъка. Освен това той предлага механизмът 
за предоставяне на информация да бъде допълнен със задължението при промяна в 
цените на потребителите да се предоставя нов документ с информация. 

 
4.1.2.1 Въпреки това ЕИСК счита, че документът с информация трябва да обхваща всички 

такси. Той изразява своето убеждение, че ограничаването единствено до най-
представителните такси не дава възможност на потребителите ефективно да съпоставят 
предложенията на различните институции, а такова съпоставяне следва да се прави, 
като се изхожда от техните нужди. Всеки потребител има специфични нужди, които не 
съвпадат автоматично с изброените в списъка. 

 
4.1.2.2 Доколкото в документа с информация ще бъдат включени всички такси, Комитетът 

препоръчва хармонизиране на представянето на всички негови рубрики. Освен това той 
препоръчва хармонизиране на представянето на информацията по вид на операцията 
(по месеци, години, операции), за да се улесни съпоставянето. 

 
4.1.2.3 В стремеж към прозрачност и считайки, че потребителите трябва да могат да 

преценяват дали ги устройва да изберат или отхвърлят пакет от услуги според нуждите 
си, Комитетът отбелязва със задоволство задължението за подробно описване на тези 
пакети в информационния документ. 

 
4.1.2.4 Комитетът приветства също задължението за използване на хармонизирана 

терминология в документа с информация и в извлечението по сметката, така че те да се 
направят по-лесно разбираеми. 
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4.1.2.5 Накрая, ЕИСК отбелязва предоставянето на речници. Въпреки това той счита, че 
приоритет следва да има използването на ясни и разбираеми термини в документите за 
информация. 

 
4.1.3 Сведение за таксите. ЕИСК приветства задължението, което предстои да бъде 

наложено, на потребителите поне веднъж годишно да се предоставя сведение за всички 
събирани такси. Тази информация ще позволи на потребителите да установят каква е 
цената на предоставянето на предлаганите услуги и да изберат подходящите за себе си 
продукти. Комитетът е на мнение, че става дума за абсолютно минимално изискване и 
че въпросното извлечение следва да се предоставя безплатно. 

 
4.1.3.1 Комитетът подчертава все пак, че ще бъде уместно тази мярка да бъде допълнена от 

задължение за предоставяне на предварителна информация за таксите преди 
доставчикът на платежни услуги да удържи по сметката такси, различни от обичайните, 
което ще даде възможност на потребителите да предприемат необходимите мерки , да 
захранят своята сметка преди удържането на таксите и дори ако е необходимо, да ги 
оспорят. 

 
4.1.4 Уебсайт за съпоставяне. ЕИСК подкрепя предоставянето на информация за банковите 

такси чрез националните лицензирани или публични интернет сайтове. Тази мярка ще 
допринесе за по-доброто информиране на потребителите, при условие че уебсайтът за 
съпоставяне предоставя гаранции за независимост и изчерпателност. ЕИСК счита, че е 
необходимо внимателно да се следи как се финансират тези сайтове. Освен това той си 
задава въпроси относно прилагането на тези инструменти, по-специално за естеството 
на данните, които ще бъдат предоставяни — представяне само на единични цени на 
операциите и услугите или възможност за извършване на изчисление според 
индивидуален потребителски профил. 

 
4.1.4.1 Комитетът обръща внимание, че е необходима особена бдителност по отношение на 

условията за предоставяне на акредитация на частни оператори. Той счита, че тази 
акредитация трябва да се предоставя от компетентните органи на държавите членки. 

 
4.1.4.2 Комитетът счита освен това, че е необходимо термините, използвани на уебсайта за 

съпоставяне, да бъдат термините от хармонизираната терминология. 
 
4.1.4.3 Накрая, ЕИСК препоръчва регистърът да включва регистрите на другите държави 

членки или да съдържа връзка към тях, за да могат потребителите да имат лесен достъп 
до цените на всички финансови институции в Съюза, което ще бъде особено полезно за 
„мигриращите“ групи от населението. 
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4.2 Прехвърляне на сметка 
 
4.2.1 ЕИСК подкрепя предложенията на Комисията, които ще допринесат за подобряването 

на банковата мобилност, което е абсолютно необходимо предвид психологическите и 
техническите пречки, които възпрепятстват мобилността. 

 
4.2.2 ЕИСК счита все пак, че трябва да се извърши независимо проучване относно 

възможността за въвеждане на преносим номер на сметка — най-ефикасното решение 
за постигане на напълно оперативна мобилност. 

 
4.2.3 ЕИСК счита, че като минимум следва във всички институции да се въведе автоматична 

система за пренасочване за период от 15 месеца, за да се следят плащанията, които 
всяка платежна институция е извършвала през дадена година. 

 
4.2.4 Комитетът приветства определянето от страна на Комисията на условията за 

начисляване на таксите, свързани с услугата по прехвърляне на платежна сметка, за да 
се избегне възможността те да действат възпиращо. 

 
4.2.5 ЕИСК подчертава, че продължават да съществуват други пречки, по-специално 

разходите за прехвърляне на определени спестовни продукти или наличието на 
ипотечен кредит. 

 
4.2.6 Комитетът отбелязва, че информацията относно съществуването на тези разпоредби за 

подпомагане на мобилността е от решаващо значение. Той е на мнение, че избраната от 
потребителя банка следва да бъде негов единствен партньор. 

 
4.2.7 Комитетът счита, че персоналът на доставчиците на платежни услуги, по-специално 

персоналът, който приема клиентите във филиалите, следва да бъде обучаван да оказва 
съдействие за осъществяване на банковата мобилност, както и че обучението по 
финансови въпроси трябва да се предлага най-вече от независимите сдружения на 
потребителите. 

 
4.3 Достъп до платежна сметка 
 
4.3.1 ЕИСК изцяло подкрепя подхода на Комисията. Той счита, че всички потребители 

трябва да имат достъп до банкови сметки за набор от основни операции, за да имат 
достъп до всички банкови услуги, необходими във всекидневния живот, в който 
дематериализацията има все по-голямо влияние. Комитетът подчертава колко е важно 
банките да информират за наличието на тази услуга. 
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4.3.2 Въпреки това ЕИСК изразява резерви по отношение на ограничаването до „поне един 
доставчик на платежни услуги“ на територията на всяка държава членка. В случай че 
тази оферта се предлага от една единствена институция, това силно ще обремени 
институцията и ще стигматизира както нея, така и потребителите, които ще бъдат 
нейни клиенти. Накрая, липсата на конкуренция ще премахне всякаква възможност за 
избор от страна на потребителите и ще ги задължи да приемат определени условия, по-
специално цени. 

 
4.3.3 ЕИСК счита, че списъкът на основните операции, посочен в член 16, следва да 

представлява само един минимум и всяка държава членка трябва да има свободата да 
включва допълнителни операции, свързани по-специално с националните особености. 

 
4.3.4 Комитетът счита, че банката е тази, която трябва да реши дали да предостави или не 

адекватен банков овърдрафт. 
 
4.3.5 Комитетът подкрепя безплатния характер на тази основна услуга или ограничаването 

на свързаните с нея такси. 
 
4.4 Компетентни органи, алтернативно разрешаване на спорове, санкции 
 
4.4.1 ЕИСК споделя становището на Комисията относно необходимостта от контрол и 

възпиращи санкции в случай на неспазване на разпоредбите, предвидени в директивата, 
и подчертава, че ефективността на контрола ще може да се гарантира единствено ако 
националните органи разполагат със средства, съответни на поставените им задачи. 

 
4.4.2 Комитетът потвърждава своята подкрепа за системите за алтернативно разрешаване на 

спорове, при условие че те са независими. 
 
4.5 Заключителни разпоредби 
 
4.5.1 ЕИСК подкрепя делегирането на правомощия на Комисията, при условие че условията 

за него бъдат ясно определени и се гарантира прозрачността на прилагането му. 
 
4.5.2 ЕИСК подкрепя политиката на Комисията за оценяване. 
 
Брюксел, 18 септември 2013 г. 
 

Председател 
на Европейския икономически и социален 

комитет 
 
 

Henri Malosse 
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