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Европейският парламент на 18 януари 2011 г. и Съветът на 28 януари 2011 г. 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 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) 775 окончателен - 2010/0373 (COD). 
 

 
Специализираната секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
5 април 2011 г. 
 
На 471-вата си пленарна сесия, проведена на 4 и 5 май 2011 г. (заседание от 5 май), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 137 гласа „за“, 
8 гласа „против“ и 19 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки на Комитета 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя Европейската 

комисия за създаването на единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ). Важна стъпка в 
посока на завършването на единния пазар е да могат да се изпълняват безкасови 
разплащания в евро от една сметка по единни разплащателни процедури до където и да 
било в Европа. 

 
1.2 ЕИСК смята обаче, че в интерес на потребителите и предприятията като ползватели и 

на банките като доставчици е необходимо да се променят някои елементи на 
представеното от Европейската комисия предложение за регламент, за да се позволи 
безпрепятствен преход. 

 
1.3 ЕИСК преценява, че посочените в предложението за регламент срокове за 

задължително преминаване към разплащателни процедури по ЕЗПЕ са много кратки. 
Само ако всички кредитни институции имат достатъчно време да се подготвят, могат да 
се гарантират функционалност, сигурност и удобство за ползване от потребителите. За 
преводите периодът за прилагане би трябвало да бъде не само една година, а три 
години след влизането в сила на регламента. А за директните дебити би трябвало да се 
определи краен срок не две години след влизането в сила на регламента, а четири. 
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1.4 Би трябвало значително да бъде намалено или премахнато съдържащото се в 

предложението за регламент правомощие за приемане на делегирани актове, тъй като 
заложеното в регламента адаптиране на изискванията за разплащателни процедури към 
техническия напредък и развитието на пазара ще доведе до значителни последствия на 
практика. По такива въпроси решения трябва да взема законодателят по 
законодателната процедура, включително с участието на ЕИСК. 

 
1.5 ЕИСК подчертано приветства факта, че с предложението за регламент се забраняват за 

в бъдеще многостранните транзакционни такси за директен дебит. Това придава яснота 
и прозрачност на сложните договорни отношения, върху които се основават 
разплащателните операции, и е в помощ най-вече на малките и средните предприятия. 

 
2. Контекст на становището 
 
2.1 Завършването на единната зона за плащания в евро е един от приоритетите на 

Европейската комисия за доизграждането на единния пазар. Чрез новите европейски 
процедури за преводи по ЕЗПЕ и за директен дебит по ЕЗПЕ ползвателите на 
платежните инструменти биха могли да извършват национални и трансгранични 
безкасови плащания при едни и същи процедури. Това улеснява плащанията, намалява 
административните разходи и спестява разходи на всички участници в търговията в ЕС 
– били те потребители или предприемачи. В бъдеще полза от новите процедури биха 
извлекли над 500 млн. граждани и над 20 млн. предприятия в единния пазар. 

 
2.2 Първите съществени елементи на правната рамка за ЕЗПЕ бяха създадени още в 

предходните години. С Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във 
вътрешния пазар се въведоха хармонизирани условия и права за потребителите за 
платежните услуги в ЕС. Чрез нея действително се създаде единен пазар за платежните 
услуги, но остана многообразието от национални системи и разликите в процедурите за 
национални и трансгранични плащания. Все пак беше създадена правната основа за 
въвеждането на единна процедура за всички трансгранични плащания. 

 
2.3 В Регламент (ЕО) № 924/2009 относно презграничните плащания в рамките на 

Общността се определя, че таксите за презграничните и националните директни 
дебитни плащания трябва да бъдат по принцип еднакви. Също така с него се постави 
основата за инфраструктурата на плащанията в ЕЗПЕ. 
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2.4 ЕИСК излезе със становища и по двете законодателни предложения1. В тях приветства 
предстоящото след въвеждането на еврото създаване на единна зона за плащания в 
евро. 

 
2.5 При обработването на плащанията банките предлагат преводи в ЕЗПЕ от 

28 януари 2008 г. От ноември 2009 г. времето за обработка на един превод не бива да 
надхвърля три работни дни за банката. От 2012 г. времето за обработка на един превод 
трябва да бъде сведено до един работен ден за банката. 

 
2.6 Директните дебити в рамките на ЕЗПЕ са възможни от 2 ноември 2009 г. Възможни са 

две различни процедури: основната схема за директен дебит в рамките на ЕЗПЕ като 
обикновен вариант и директен дебит между предприятия в рамките на ЕЗПЕ. От 
ноември 2010 г. всички банки са задължени да бъдат достъпни за основната схема за 
директен дебит в рамките на ЕЗПЕ. 

 
2.7 Използването на процедурите за плащане в ЕЗПЕ понастоящем още е ограничено. 

Делът на преводите в ЕЗПЕ в началото на 2011 г., т. е. три години след въвеждането им, 
е 4 процента. Ако това темпо се запази, ще са необходими повече от 25 години, за да се 
постигне пълна полза от ЕЗПЕ. 

 
2.8 Европейската комисия смята, че е постигнат твърде ограничен напредък с чисто 

пазарния подход към ЕЗПЕ. Затова тя предлага законодателни мерси за задължително 
въвеждане на платежните инструменти на ЕЗПЕ. Националните платежни инструменти 
следва да се заменят с процедури по ЕЗПЕ до определен краен срок. 

 
2.9 Според поръчаните от Европейската комисия изчисления банките ще трябва да заделят 

52 млрд. евро за преминаването към разплащателните процедури на ЕЗПЕ. Според 
изчисленията ползата за ползвателите, които ще търсят тези услуги, ще се изрази в по-
ниски цени и оперативни предимства. 

 
2.10 В предложението на Европейската комисия от 16 декември 2010 г. са определени 

крайните срокове, до които трябва да престанат да се използват националните преводи 
и директни дебити и от които да започне да се използват единствено платежните 
инструменти на ЕЗПЕ. След влизането в сила на регламента в държавите от еврозоната 
националните процедури за преводи ще може да се прилагат още 12 месеца, а 
националните процедури за директен дебит – още 24 месеца. 

 

                                                      
1 

 ОВ С 318, 23.12.2006 г., стр. 51 и ОВ С 288, 22.9.2009 г., стр. 66. 
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2.11 За потребителите и предприятията съществената разлика между преводите и директния 
дебит по ЕЗПЕ и досегашните национални процедури се състои в това, че и при чисто 
националните плащания трябва да използват международен номер на банковата сметка 
(IBAN) и банков идентификационен код (BIC) вместо познатите национални банкови 
кодове и номер на сметката. IBAN представлява стандартизиран международен банков 
номер от максимум 34 знака. А BIC е банковият идентификационен код на дадена 
кредитна институция и се състои от максимум 11 знака. 

 
3. Общи бележки 
 
3.1 ЕИСК приветства инициативата на Комисията. Предложението за регламент е 

решителна крачка към осъществяването на добре функционираща единна зона за 
плащания в евро. 

 
3.2 Единният пазар се смята за един от най-важните двигатели на растежа на икономиката 

в ЕС. Въвеждането на еврото беше важна стъпка, която позволи на държавите-членки 
да израстват заедно по-нататък. Затова според ЕИСК е логично проектът за 
общоевропейска единна зона за плащания да бъде изведен до успешен завършек. 

 
3.3 Но според ЕИСК предложението за регламент е прекалено амбициозно по отношение 

на поставените крайни срокове за премахване на националните разплащателни 
процедури. Най-важното е процесът да е успешен, а не да е бърз. Плащанията са много 
чувствителна тема както за потребителите, така и за всички други участници в 
икономиката. Както беше направено при въвеждането на еврото, и сега трябва да се 
вземат всички възможни предпазни мерки като тестване, пробни периоди, 
информационни кампании и др., за да може да се изключи възможността за нарушения 
в обслужването, сривове, погрешно извършени плащания, изгубване на преведени суми 
и подобни. За това трябва обезателно да се разполага с необходимото време. Поради 
това ЕИСК предупреждава да не се прибързва, за да не се изложи на риск успехът на 
проекта сред гражданите. Но трябва да се има предвид, че прекалено дългите преходни 
периоди биха могли да доведат до допълнителни разходи. 

 
3.4 Все още не са окончателно решени всички въпроси, за да се гарантира гладък преход 

към разплащателни процедури по ЕЗПЕ. Тук трябва да се има предвид, че участниците 
в проекта ЕЗПЕ могат да намерят отговор на много от отворените въпроси единствено 
на национално равнище. Трябва по-специално да се постигне баланс между интересите 
на банките като доставчици и на потребителите като ползватели. 
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3.5 Както потребителите, така и предприятията често си задават въпроса защо се налага 
отказ от доказалите се национални разплащателни процедури в името на ЕЗПЕ. В 
резултат на многогодишно използване участниците са запознати с националните 
процедури със старите номера на сметки и банкови кодове. С новите разплащателни 
процедури по ЕЗПЕ се опростяват трансграничните преводи и операции за директен 
дебит. Въпреки това ЕЗПЕ трябва да стане задължителна и за повечето национални 
разплащателни процедури. От Европейската комисия и банките се изисква по-добре да 
демонстрират предимствата на разплащанията по ЕЗПЕ по отношение на скоростта и 
разходите. 

 
3.6 Успехът на проекта ЕЗПЕ зависи до голяма степен от приемането от страна на 

ползвателите и предприятията. За тази цел трябва преди всичко спешно да се повиши 
информираността относно разплащателните инструменти във връзка с ЕЗПЕ и техните 
компоненти, IBAN и BIC. Кредитните институции трябва да проведат голяма 
информационна кампания. Досега такава кампания не е проведена в достатъчна степен 
във всички държави-членки. Следователно големи групи от населението, както и 
множество малки и средни предприятия, не са информирани в достатъчна степен за 
изискванията на новите продукти във връзка с ЕЗПЕ. 

 
3.7 IBAN, който може да има до 34 знака, би могъл да стане по-удобен за ползване 

посредством въвеждането на разделители (шпация, тире, ново поле) между групите от 
четири знака. Следва да се отчете факта, че особено по-възрастните потребители биха 
могли да имат затруднения с новите данни и редове от цифри. Поради това банките 
следва да предоставят помощ на ползвателите, например посредством програми за 
улесняване на прехода. 

 
3.8 Освен това новите разплащателни инструменти трябва да се тестват в достатъчна 

степен. Досега това не беше възможно за всички продукти във връзка с ЕЗПЕ, 
например директният дебит по ЕЗПЕ стана широко достъпен едва след въвеждането на 
задължителната достъпност на всички банки от ноември 2010 г. Само практическите 
тестове дават възможност на заинтересованите страни (банки и ползватели) да 
установят и отстранят първоначалните трудности и пречките, които спъват работата. 
Преди всичко сроковете трябва да бъдат достатъчни, за да се гарантира, че новите 
разплащания по ЕЗПЕ могат да се обработват автоматично и са подходящи за масова 
употреба. 

 
3.9 Според ЕИСК задължителното въвеждане на ЕЗПЕ трябва да бъде съпроводено от 

достатъчно мерки за сигурност, като се запази приложимостта на процедурите, особено 
при банкирането на дребно. Извършителят на плащането, получателят и доставчикът на 
разплащателни услуги трябва да разполагат с гаранции, че плащането се обработва 
правилно, точно и надеждно. 
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3.10 Не на последно място са проблемите при прилагането на национално равнище, 
свързани с прехода към разплащателни процедури по ЕЗПЕ. Например в Германия, 
страната с най-голямо използване на директния дебит в целия ЕС, все още не е ясно 
дали съществуващите пълномощни за директен дебит могат да се използват и за 
директни дебити по ЕЗПЕ. Трябва да се намери ефикасно и сигурно от правна гледна 
точка решение, което да не ощетява неправомерно нито ползвателите, нито 
предприятията. Не би било приемливо от всички клиенти да се поиска да предоставят 
нови пълномощни за директен дебит. Това би довело до непропорционални 
административни и финансови разходи. Това не би било и в услуга на потребителите, 
тъй като би довело до рязко увеличаване на кореспонденцията им с партньорите, с 
които имат договорни взаимоотношения. 

 
3.11 Освен това както на европейско, така и на национално равнище ползвателите трябва да 

бъдат привличани по-активно, когато се изготвят разплащателните процедури. Това се 
отнася не само до настоящия етап на прилагане на инструментите за разплащания по 
ЕЗПЕ, а особено до бъдещото развитие на тези процедури. Със създаването на Съвета 
за ЕЗПЕ Европейската комисия и Европейската централна банка направиха първата 
стъпка към по-доброто привличане на ползвателите в процеса на изготвяне. За 
съжаление, обаче, ползвателите, представени в Съвета за ЕЗПЕ, не отразяват в 
достатъчна степен заинтересованите страни в проекта ЕЗПЕ. Поради това би било 
важно на равнище под Съвета за ЕЗПЕ да се създаде експертна група, съставена от 
равен брой доставчици и ползватели, които да се заемат с бъдещите технически 
развития във връзка с разплащанията по ЕЗПЕ. 

 
4. Специфични бележки 
 
4.1 Член 5, параграф 1 и 2 – Достатъчно време за преход към ЕЗПЕ 
 
4.1.1 Според ЕИСК предложеният от Европейската комисия срок за задължително 

преминаване към разплащателни процедури по ЕЗПЕ е твърде кратък. Първо трябва да 
се гарантира, че новите продукти във връзка с ЕЗПЕ са също толкова ефикасни и 
сигурни, колкото използваните досега национални разплащателни процедури. 

 
4.1.2 За преводите периодът за прилагане би трябвало да бъде не само една година, а три 

години след влизането в сила на регламента. 
 
4.1.3 А за директния дебит би трябвало да се определи краен срок не две години след 

влизането в сила на регламента, а четири. 
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4.1.4 По-дългите срокове са необходими не на последно място, за да се спечели доверието на 
ползвателите в новите разплащателни процедури по ЕЗПЕ. Информираността на 
обществото относно ЕЗПЕ трябва да се повиши. Това се отнася най-вече за IBAN и 
BIC. Освен това предимствата на разплащателните процедури по ЕЗПЕ трябва да се 
обясняват по-добре. Трябва да се покаже, че новите продукти са ефикасни и сигурни 
при практическа употреба. Освен това трябва да се решат и националните проблеми 
като прехвърлянето на пълномощното за директен дебит. 

 
4.1.5 От гледна точка на предприятията удължаването на сроковете е необходимо поради 

скъпоструващите промени на процедурите за обработка. Предприемачите трябва да 
направят допълнителни инвестиции и да приспособят своите процедури за работа и 
операционни системи. Това включва например прехода на цялата клиентска база данни 
към IBAN и BIC. Самата Европейска комисия в рамките на оценката на въздействието 
отбелязва, че обичайният инвестиционен цикъл за ИТ системите в предприятията е с 
продължителност от три до пет години. 

 
4.2 Член 5, параграф 4 във връзка с член 12 – Без прекомерно прехвърляне на правомощия 
 
4.2.1 Според ЕИСК е необходимо при вземането на основните решения за развитието на 

ЕЗПЕ европейският законодател и в бъдеще да се консултира с консултативните 
органи, например с ЕИСК. Според ЕИСК общото предоставяне на правомощия на 
Европейската комисия под формата на делегирани актове с цел коригиране на 
техническия напредък и пазарните развития отива твърде далеч. Тъй като дори малките 
промени на процедурите за европейски разплащателни транзакции имат значително 
въздействие върху потребителите, предприятията и доставчиците на разплащателни 
услуги, те трябва да се обсъдят подробно преди това и за тях трябва да се вземат 
решения съгласно обикновената законодателна процедура. 

 
4.2.2 Член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда че 

трансферът на правомощия за приемане на делегирани актове да се разрешава само с 
цел допълване или изменение на някои неосновни разпоредби на съответния 
законодателен акт. 

 
4.2.3 Изложените в приложението към предложения регламент изисквания за преводите и 

директните дебити по ЕЗПЕ са критерии от решаващо значение за бъдещето на 
продуктите свързани с ЕЗПЕ. Дори малките промени на тези изисквания могат да 
доведат до особено голямо въздействие върху техническите процедури, следвани от 
доставчиците и ползвателите. Накрая, в списъка на изискванията е включено и 
премахването на националните процедури, тъй като те вече не отговарят на 
изискванията на ЕЗПЕ. Поради това евентуална промяна на изискванията без 
достатъчно участие на Европейския парламент и Съвета трябва да бъде отхвърлена. 
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4.3 Член 6 – Яснота по въпроса за бъдещата структура на разходите 
 
4.3.1 ЕИСК приветства факта, че се забраняват за в бъдеще многостранните транзакционни 

такси за директен дебит. Трябва да се гарантира, че таксите за бъдещи транзакции са 
прозрачни и да могат да бъдат свързвани с конкретните услуги на банките. 

 
4.3.2 Още от самото начало на проекта Европейската комисия подчерта, че новите 

разплащания по ЕЗПЕ не бива да бъдат по-скъпи от старите национални процедури. 
ЕИСК твърдо застава зад това изискване и призовава Комисията да предприеме всички 
необходими мерки, за да гарантира, че новите разплащания в рамките на ЕЗПЕ няма да 
се оскъпят в сравнение със старите, извършвани в рамките на националните системи, от 
завишаване на националните такси, както се случи при въвеждането на еврото. В 
противен случай не може да се гарантира приемането на новите разплащателни 
процедури, най-вече от страна на ползвателите. Многостранните междубанкови такси 
не са обичайни във всички страни от еврозоната. Евентуалното им въвеждане в отделни 
страни от еврозоната наред с разплащателните процедури по ЕЗПЕ би отправило едни 
напълно погрешен сигнал. 

 
4.3.3 Освен това ЕИСК подчертава, че за директните дебити, които не могат да бъдат 

правилно изпълнени от доставчика на разплащателни услуги, понеже плащането е 
отхвърлено, отказано, върнато или поправено (операции „R“), на потребителите може 
да се начислява многостранна транзакционна такса само когато по техните сметки няма 
достатъчно средства в момента, когато е дължимо разплащането чрез директен дебит. 
Във всички останали случаи тази такса трябва да се заплаща от бенефициера. Не бива 
да се разрешава на бенефициера, на неговата банка или на банката на платеца да 
прехвърлят на платеца таксите за операции „R“, които не са предизвикани от него. 

 
Брюксел, 5 май 2011 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Staffan NILSSON 

 

 
* 
 

* * 
NB:  Следва приложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
към 

становището  
на Европейския икономически и социален комитет 

 

Следните изменения, които получиха поне една четвърт от подадените гласове, бяха 
отхвърлени по време на дебата (член 54, параграф 3 от Правилника за дейността): 
 
Създава се нов параграф 3.11: 
 

„ЕИСК счита, че пълномощното за директен дебит следва да остане в банката на 
дебитора, тъй като съхраняването при кредитора носи повече рискове 
по отношение на сигурността, понеже банката на потребителя (дебитора) не би 
имала контрол върху пълномощното. Също така ЕИСК смята, че номерът IBAN на 
платеца никога не трябва да се съобщава автоматично на получателя без 
съгласието на платеца.“ 
 

Изложение на мотивите 
 
Сигурността на една общоевропейска платежна система е от решаващо значение за 
укрепването на доверието на потребителя в разплащателните услуги. 
 
Резултат от гласуването: 
 
Гласове „за“: 64 
Гласове „против“: 74 
Гласове „въздържал се“: 13 
 
 
Създава се нов параграф 3.12: 
 

„ЕИСК напълно подкрепя мерките, които позволяват на потребителя да даде 
нареждане на банката да ограничи даден директен дебит до известен размер или 
периодичност, или и до двата елемента, както и да блокира директен дебит в полза 
на бенефициера. Но по отношение на правото на възстановяване на суми ЕИСК 
подчертава, че тъй като то не се предоставя от бенефициера, не може да бъде 
изключено от него.“ 

 
Изложение на мотивите 
 
За да съответства на член 62 от Директивата за платежните услуги. 
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Резултат от гласуването: 
 
Гласове „за“: 64 
Гласове „против“: 83 
Гласове „въздържал се“: 10 
 

_____________ 
 
 


